
พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500(แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที8่) พ.ศ. 2556 
- สิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

- ม. 12 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ
ปกติ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง 
 บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
 บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพ 
 บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุ 
 บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน 
- ม. 13 สิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติตาม พ.ร.บ. นี้  

ให้มีอายุความ 3 ปี 
- ม. 33 เมื่อได้รับแจ้งจากการค านวณบ าเหน็จบ านาญปกติ 

ให้ผู้มีสิทธิรับทราบล่วงพ้น 2 ปี แล้วถือว่าการค านวณนั้นเป็นอัน
เด็ดขาด 
 ม. 14 บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน ให้แก่ข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการเพราะ 
 - เลิกหรือยุบต าแหน่ง 
 - หรือไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 - หรือซึ่งมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด 
 ม. 15 บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพ ให้แกข่้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่นผู้เจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ได้ตรวจแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการ ในต าแหน่ง  
ที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป 
 ม. 16 บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุ ให้แก ่
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ ์
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ ์
ประสงค์จะลาออก ให้ผู้มีอ านาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจาก

ราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุได้ 
 

 

 ม.17 บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน ให้แก่ 
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณ 

บ าเหน็จบ านาญครบ 30 ปีบริบูรณ์แล้ว 
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณ 

บ าเหน็จบ านาญ 25 ปีบริบูรณ์ ประสงค์จะลาออก ให้ผู้มีอ านาจ
สั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับ
ราชการนานได้ 
 วิธีการค านวณ  

- เงินบ าเหน็จปกติ เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายครั้ง
เดียว (เป็นเงินกอ้น) 
เงินบ าเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จ านวนปีเวลาราชการ 
เช่น – เงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากราชการได้รับ 
40,000 บาท 
- มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ 30 ปี จะได้รับ
บ าเหน็จปกติ = 40,000 × 30 = 1,200,000 บาท 
 
- เงินบ านาญปกติ เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา      
ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน (จนกว่าจะตาย)  
เงินบ านาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จ านวนปีเวลาราชการ 

                    50 
เช่น – เงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากราชการได้รับ 
40,000 บาท  
- มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ านาญ 30 ปี จะได้รับ
บ านาญปกติ = 40,000 × 30 = 24,000 บาท/เดือน 
           50 

 
 

- บ าเหน็จด ารงชีพ 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
30 กันยายน 2563) 
- หลักการคือ จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญ 
ไม่เกิน 15 เท่าของบ านาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
โดย(1.) ผู้รับบ านาญอายุต่ ากว่า 65 ปี ขอรับได้ไม่เกิน 
200,000 บาท 
(2.) ผู้รับบ านาญอายุ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี ขอรับได้
ไม่เกิน 400,000 บาท  
(3.) ผู้รับบ านาญอายุ 70 ปีขึ้นไป ขอรับได้ไม่เกิน 
500,000 บาท 
แต่ถ้าใช้สิทธิตามข้อ (1) หรือ (2) ไปแล้วให้ขอรับได้ไม่เกิน
ส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 
ตัวอย่าง 
- กรณีรับบ านาญ 32,000 บาทต่อเดือน  
- สามารถขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ ไม่เกิน 15 เท่าของ
บ านาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
- บ าเหน็จด ารงชีพที่ค านวณได้คือ 32,000 × 15 = 480,00 
- ขอรับครั้งแรก (อายุต่ ากว่า 65 ป)ี ขอรับได้ 200,000 บาท 
- ขอรับครั้งที่สอง (อายุ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ป)ี ขอรับได้ 
200,000 บาท  
- ขอรับครั้งที่สาม (อายุ 70 ปีขึ้นไป) ขอรับได้อีก 80,000 บาท 
 

 
 
 



 
- บ าเหน็จตกทอด 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่รับราชการตาย 
ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอด ให้แก่ทายาท ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นท่ีตายระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้น
เนื่องการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง 
เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จ านวนปีเวลาราชการ 
 
- เงินบ าเหน็จตกทอด 
ผู้รับบ านาญปกติตาย ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอด ให้แก่ทายาท
ของข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่นที่ตาย จ านวน 30 เท่า
ของบ านาญรายเดือน รวม ช.ค.บ. (ถ้ามี) และหักส่วนที่รับ
บ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว (ถ้ามี) 
(เงินบ านาญรายเดือน + ช.ค.บ.) × บ าเหน็จด ารงชีพทีร่ับแล้ว 
 
(ที่มาของข้อมูล:เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 

 
โดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
ส านักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทร. 075-803876  

 


